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No Brasil, temos uma das maiores biodiversidades do planeta, consequentemente, 
uma grande fonte de frutas, folhas, chás e ervas medicinais. Mas precisamos saber 
utiliza-las com consciência e responsabilidade, pois devido a diversidade das plantas 
existente, elas promovem diferentes efeitos e algumas possuem substâncias tóxicas, as 
quais em excesso, podem fazer muito mais mal do que bem à sua saúde. A pesquisa 
objetivou avaliar o uso popular de plantas medicinais e o perfil socioeconômico dos 
usuários em Quixadá-CE. A amostragem adotada foi 5% da população urbana adulta 
na sede do município, o que resultou em 263 domicílios visitados, onde foi aplicado 
um questionário semiestruturado. De acordo com os resultados ainda temos um 
número expressivo de pessoas que fazem uso de plantas medicinais na cidade de 
Quixadá-CE (57,41%), e que a maioria dos entrevistados (97%) considera que o uso 
indiscriminado de plantas medicinais não causa nenhum problema à saúde. A maioria 
dos entrevistados foram mulheres (63,57%) e o maior número de informações e 
conhecimentos sobre plantas medicinais concentrou-se na faixa de 51-60 anos 
(24,71%). Com relação ao nível de escolaridade, 34,22% dos entrevistados afirmou 
ter ensino médio completo. A família botânica mais representativa foi a Lamiaceae 
(21,05%) e a espécie mais citada foi a erva-cidreira (Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson 

- Verbenaceae). Dos entrevistados 93,37% consideraram utilizar o chá como medicamento 
e 6,63% alegaram fazer a utilização do mesmo como alimento. Quanto à frequência 
do uso de plantas medicinais de forma contínua, 27% alegaram fazer o uso 
diariamente. Conclui-se que: o uso de plantas medicinais por moradores de Quixadá-
CE é muito frequente; os maiores usuários de chás são mulheres; os chás são usados 
com maior frequência para cura ou prevenção de doenças; e a falta de esclarecimento 
leva as pessoas a fazerem usos indevidos em relação ao preparo, dosagem e uso 
continuo de chás. 
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